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Od prvých literárnych zmienok z konca 19. storočia prebiehajú diskusie o nosologickej 
klasifikácii a etiológii dystonických syndrómov. Za autora pojmu „dystónia" je považovaný 
nemecký neurológ Hermann Oppenheim, ktorý v roku 1911 použil termín „dystonia 
musculorum deformans" na označenie krútivých svalových spazmov u štyroch mladých 
pacientov.  

 Od tej doby sa pojem dystónia používal na označenie samotnej hyperkinetickej poruchy 
hybnosti a rovnako aj v súvislosti s rôznymi ochoreniami, pri ktorých bola dystónia jediným 
príznakom alebo súčasťou celého syndrómu. S pribúdajúcimi poznatkami sa menil náhľad na 
patogenézu ochorenia, klasifikácia dystónií bola viackrát prepracovaná. Súčasná definícia a 
zatriedenie dystonických syndrómov z roku 2013 vychádza zo záverov expertnej skupiny, 
ktorú viedol taliansky neurológ prof. Alberto Albanese: Dystónia je porucha hybnosti 
charakterizovaná trvalými alebo prerušovanými svalovými kontrakciami, ktoré spôsobujú 
abnormálne, často opakované pohyby, postúry alebo oboje. Dystonické pohyby mávajú 
typický vzorec, bývajú krútivé, niekedy majú trasľavý charakter. Dystónia sa často 
manifestuje alebo zhoršuje pri vôľou ovládanej činnosti, čo súvisí s tzv. pretekaním svalovej 
aktivácie aj na svaly, ktoré v danom pohybe nemajú byť zapojené.  

 Napriek definícii, ktorá popisuje dystóniu ako motorické ochorenie, pribúdajú štúdie 
odhaľujúce skutočnosť, že okrem porúch hybnosti sú u mnohých dystonikov prítomné aj iné, 
nemotorické príznaky: senzorické (porucha priestorovej a temporálnej kožnej diskriminácie), 
neuropsychiatrické, kognitívne a spánkové. To nie je prekvapujúce aj vzhľadom k často 
detekovaným abnormitám v nemotorických oblastiach mozgu pri funkčných zobrazovacích 
vyšetreniach u pacientov s dystóniou. Predpokladá sa, že pri izolovanej dystónii je kľúčová 
lézia lokalizovaná v oblasti kortiko-striato-talamo-kortikálnych okruhov. Nemotorické 
symptómy dystónií vyplývajú zo súčasného zapojenia týchto dráh v senzorickom a 
kognitívnom spracovávaní a v systéme odmeňovania. Pacienti postihnutí dystóniou pociťujú 
značný fyzický a psychosociálny dyskomfort, čo má pre ukázateľne význam ný vplyv na 
kvalitu ich života, dystónia môže mať výrazne limitujúci charakter a môže znemožňovať 
vykonávanie aj základných samoobslužných výkonov.  

 Patofyziológia  

 Patofyziológia dystónie v súčasnosti nie je spoľahlivo vysvetlená, s najväčšou 
pravdepodobnosťou je heterogénna a vychádza z dysfunkcie alebo chybnej interakcie v 
centrálnych nervových okruhoch zapojených do kontroly a koordinácie vôľových pohybov: 
bazálne gangliá, mozoček, senzorimotorický kortex (obr. 1). Rozvoj dystónie je podobne ako 
pri iných ochoreniach podmienený kombináciou genetických a environmentálnych faktorov. 
Normálna hybnosť je pri dystónii rušená súčasnou kontrakciou agonistov aj antagonistov a 
chýbajúcou recipročnou inhibíciou svalov, ktoré sa na pohybe za normálnych okolností 



nepodieľajú. Pri dystónii dochádza k „pretekaniu" (overflow) dystonickej aktivity na okolité, 
ale aj vzdialené svalové skupiny. Podkladom tejto abnormálnej aktivity je zrejme kombinácia 
poruchy inhibičnej funkcie, poruchy senzorimotorickej intergrácie a abnormálnej plasticity. 
Na zapojenie senzitívneho systému v patofyziológii dystónie poukazuje aj existencia 
senzorických trikov, tzv. „geste antagoniste", ktoré bývajú prítomné u dystonikov (napr. 
ľahký dotyk na brade alebo na tvári u pacienta s cervikálnou dystóniou u neho na chvíľu 
uvoľní torticollis).  

 Bazálne gangliá  

 Nervový systém pozostáva z excitačných a inhibičných okruhov, ktoré sú za normálnych 
okolností v rovnováhe. Pri dystónii porucha inhibície vedie k strate selektivity a „pretekaniu" 
motorickej aktivity na okolité svalové skupiny. Riadenie pohybov, napr. na úrovni bazálnych 
ganglií, pozostáva z excitačných príkazov, ktoré selektujú požadovaný pohyb a inhibičných 
príkazov, ktoré selektujú nechcené, nadmerné pohyby. Dôkazy podporujúce zapojenie 
bazálnych ganglií sú veľmi presvedčivé a sú predmetom pokračujúceho výskumu. V štúdiách 
zameraných na prítomnosť štrukturálnych zmien bazálnych ganglií pri dystónii bývajú 
popisované zjavné lézie menej často, najfrekventnejšie sa vyskytujú v putamen, ncl. 
caudatus a v pallide. Funkčné abnormality bazálnych ganglií môžu byť verifikované 
pozitrónovou emisnou tomografiou (PET) alebo funkčnou magnetickou rezonanciou (fMRI), a 
to aj v prípadoch, kde histopatologické a konvenčné neurozobrazovacie metódy (CT, MRI) 
neodhalia zjavné poškodenie. Úlohu bazálnych ganglií potvrdzuje tiež fakt, že pri pallidotómii 
alebo hlbokej mozgovej stimulácii v oblasti globus pallidum internum sa prejavy dystónie 
zmiernia.  

 Mozoček  

 Postavenie mozočka v patofyziológii dystónie je v posledných rokoch predmetom zvýšeného 
záujmu odborníkov. Podobne, ako je tomu pri bazálnych gangliách, aj v prípade cerebela 
odhalili histopatologické a zobrazovacie štúdie spojitosť medzi niektorými typmi dystónie a 
fokálnymi léziami cerebelárnych okruhov. V niektorých prípadoch boli dokonca mozočkové 
zmeny podstatne výraznejšie ako postihnutie bazálnych ganglií. Tieto abnormality v oblasti 
mozočka boli iniciálne označované za kompenzačné zmeny pri primárnej lézií bazálnych 
ganglií; recentné prehodnotenie však naznačuje, že kauzálnym postihnutím pre rozvoj 
dystónie môžu byť práve abnormality cerebela. Štúdie odhalili abnormality žmurkacieho 
reflexu a maladaptáciu sakád, čo sú funkcie riadené mozočkom a ich abnormality sa nedajú 
pripísať na vrub dysfunkcie bazálnych ganglií. Podobne aj akčný tremor často vídaný pri 
dystónii možno označiť za cerebelárny príznak. Neurochirurgické štúdie potvrdzujú 
zmiernenie dystónie pri lézii ncl. dentatus cerebelli alebo pri hlbokej mozgovej stimulácii 
jadier thalamu, ktoré dostávajú cerebelárnu aferentáciu. Rovnako aj animálne modely 
prinášajú dôkazy o tom, že abnormálna aktivita mozočka môže spôsobiť dystóniu. Fokálne 
lézie v oblasti cerebela majú väčšinou za následok vývoj ataxie, nie dystónie. Predpokladá sa, 
že dystónia nie je spôsobená redukciou, ale skreslením cerebelárnych výstupov, ktoré býva 
spôsobené lokálnou iritáciou (napr. po hemorágii, tlakom tumoru zvonka). Jednoduchou 
dobre dokumentovanou analógiou tejto situácie je lézia primárnej motorickej kôry: jej 
deštrukcia a znížená funkcia spôsobí parézu alebo plégiu, zatiaľ čo iritačná lézia vedie k 
epileptickým záchvatom. Hypotéza o nadmernej cerebelárnej eferentácii pri dystónii je 
konzistentná s nálezmi PET štúdií u dystonikov, ktoré odhalili zvýšenú aktivitu mozočka. 
Pribúdajúce dôkazy týkajúce sa úlohy cerebela vedú k novému pohľadu na dystóniu ako na 



ochorenie celej neuronálnej siete („network disorder"), v ktorej sú zahrnuté bazálne gangliá, 
cerebelum a pravdepodobne aj iné mozgové štruktúry.  

 Klasifikácia  

 Revidovaný klasifikačný systém triedi dystonické syndrómy v dvoch osiach, ktoré sa 
vzájomne dopĺňajú: podľa klinických charakteristík a podľa etiológie. Klasifikácia podľa prvej 
osi (tab. 1) je zameraná na klinické zhodnotenie dystónie a asociovaných symptómov, čo 
uľahčuje definovanie syndromologického vzorca a pomáha klinikovi zorientovať sa medzi 
rozličnými formami dystónie. Nový systém rozlišuje medzi izolovanou dystóniou (v minulosti 
označovanou ako „primárna" alebo „čistá" dystónia) a dystóniou kombinovanou s inými 
poruchami hybnosti (myoklonus, parkinsonizmus). Väčšina prípadov označovaných predtým 
ako „dystoniaplus syndróm" alebo „heredodegeneratívna dystónia" je v súčasnosti 
obsiahnutá v skupine pacientov s kombinovanou dystóniou. Tremor je podľa novej definície 
akceptovaný ako súčasť dystónie, je tiež jediným neurologickým príznakom, ktorý sa môže 
vyskytovať pri izolovanej dystónii. Druhá os novej klasifikácie (tab. 2) zohľadňuje etiológiu 
dystónie. Nakoľko pôvod mnohých dystonických syndrómov nie je dostatočne objasnený, 
táto časť je priebežne dopĺňaná podľa najnovších poznatkov. Pri odhaľovaní príčiny dystónie 
sa v súčasnosti ako najužitočnejšie javí pátranie po anatomických zmenách CNS 
(neurozobrazovacie metódy) a určenie vzorca dedičnosti. Zatriedenie dystonického 
syndrómu podľa týchto dvoch osí umožňuje spresnenie klinických charakteristík a smeruje 
klinika k etiológii ochorenia. Nový klasifikačný systém vytvára rámec, v ktorom sa neurológ 
pohybuje pri diagnostike dystónie, zavádza tiež jednotnú nomenklatúru, ktorá je dôležitá pri 
korektnom zdieľaní informácií medzi odborníkmi.  

 Prístup k pacientovi s dystóniou  

 V prípade identifikácie poruchy hybnosti, ktorá spadá do rámca dystónie je potrebné 
dôkladné neurologické vyšetrenie za účelom vylúčenia prítomnosti iných sprievodných 
abnormalít (izolovaná vs kombinovaná dystónia) a určenia toho, aká porucha hybnosti v 
náleze prevažuje. Dôležité je zhodnotenie telesnej distribúcie dystonických prejavov 
(fokálna, segmentálna, multifokálna, generalizovaná alebo hemidystónia) a časového vzorca 
vývoja ťažkostí (vek vzniku, rýchlosť progresie, priebeh symptómov). Nakoniec pri zatriedení 
ochorenia do konkrétneho dystonického syndrómu berieme do úvahy podiel event. 
pridružených ochorení iných orgánových systémov (endokrinné a hematologické poruchy, 
choroby postihujúce parenchymatózne orgány), rovnako aj výsledky neurozobrazovacích 
(MR mozgu) a neurofyziologických vyšetrení (EEG, EMG, evokované potenciály).  

 Epidemiológia  

 Dystónia je treťou najčastejšou poruchou hybnosti (po esenciálnom trase a Parkinsonovej 
chorobe). Prevalencia izolovanej dystónie sa odhaduje na 10,1 - 37,1 na 100 000 obyvateľov. 
Vek nástupu prvých príznakov býva rôzny: pri dystónii so vznikom v detstve býva tendencia 
ku generalizácii postihnutia a k ťažšiemu priebehu ochorenia, zatiaľ čo dystónie 
manifestované v dospelosti ostávajú fokálne alebo segmentálne. Podobne ako je tomu pri 
iných geneticky podmienených ochoreniach aj pri geneticky viazaných dystóniách 
pozorujeme rôznu mieru penetrancie genotypu - od monogenetických foriem s plnou alebo 
redukovanou penetranciou až po genetické mutácie, ktoré nie sú schopné samy spustiť toto 
ochorenie a fungujú len ako faktory zvyšujúce náchylnosť k dystónii. Štúdie založené na 



klinickom vyšetrení prvostupňových príbuzných pacientov s fokálnou dystóniou s nástupom 
v dospelosti verifikovali riziko vzniku rovnakej alebo inej formy dystónie v príbuzenstve v 
rozmedzí 23 - 36 %. Epidemiologické štúdie naznačujú, že časť zdanlivo sporadických dystónií 
s rozvojom v dospelosti sa môže niekedy dediť autozomálne dominantným spôsobom s 
penetranciou okolo 12 - 15 %.  

 Genetika  

 V literárnych zdrojoch zameraných na genetiku dystónií sa jednotlivé génové lokusy, ktorých 
mutácia sa spája s rozvojom dystónie, označujú akronymom „DYT" a číslom podľa poradia, v 
ktorom bol daný lokus objavený a popísaný (DYT1, DYT2...). Aktuálne je opísaných 25 
génových lokusov priamo asociovaných s dystóniou, existujú však aj ďalšie geneticky 
podmienené syndrómy (napr. Wilsonova choroba, neurodegenerácie s akumuláciou železa v 
mozgu, Huntingtonova choroba a iné), pri ktorých môže byť dystónia dominantným 
prejavom. Ešte donedávna bola skupina dystónií s verifikovaným genetickým podkladom 
obmedzená na vzácne, často generalizované formy dystónie s včasným vekom vzniku (napr. 
generalizovaná izolovaná dystónia s mutáciou DYT1). Zavedenie techník sekvenovania 
genómu novej generácie akcelerovalo genetický výskum a umožnilo v posledných 2 rokoch 
identifikáciu nových génov (ANO3, CIZ1, GNAL) spôsobujúcich niektoré z najčastejších foriem 
dystónie - fokálne alebo segmentálne so vznikom v dospelosti. Objavy niektorých z týchto 
génov posilnili dôkazy o dlhodobých úvahách o molekulárnych príčinách v patofyziológii 
dystónie (napr. abnormality v dopaminergnej transmisii alebo translácii), zatiaľ čo v iných 
prípadoch boli zdôraznené menej časté mechanizmy vedúce k rozvoju ochorenia (napr. 
dysfunkcia iónových kanálov, mikrotubúl alebo synáps).  

 Najčastejšie dystonické syndrómy  

 Generalizovaná izolovaná dystónia so skorým začiatkom. Dystónia začínajúca v detstve má 
často progresívny priebeh až do generalizovanej formy. Môže sa jednať o prípady s 
familiárnym alebo sporadickým výskytom, geneticky podmienené alebo bez známej príčiny. 
Dystónia asociovaná s mutáciou DYT1 génu je najčastejším a najlepšie preskúmaným 
zástupcom tejto skupiny. Je dedená autozomálne dominantným spôsobom s penetranciou 
okolo 30 %, komplikovaný pôrod je rizikovým faktorom zvyšujúcim pravdepodobnosť 
manifestácie ochorenia. Inou príčinou dystónie s autozomálne dominantným vzorcom 
dedičnosti je mutácia označovaná ako DYT6 spôsobujúca izolovanú dystóniu s penetranciou 
okolo 60 %.  

 Fokálna alebo segmentálna izolovaná dystónia so začiatkom v dospelosti. Cervikálna 
dystónia, blefarospazmus a pisársky kŕč patria medzi najčastejšie formy fokálnej dystónie, 
väčšinou so začiatkom v piatej dekáde života. Syndrómy prejavujúce sa izolovanou dystóniou 
so začiatkom v neskoršej dospelosti bývajú väčšinou sporadické, bez jasne identifikovateľnej 
príčiny. Len zriedkavo progredujú do generalizovanej dystónie, niekedy sa však prejavy môžu 
šíriť na priľahlé časti tela (segmentálna dystónia). Pri cervikálnej dystónii vyústi variabilné 
postihnutie šijového svalstva do abnormálneho držania hlavy, krku a ramien; typické je 
horizontálne natočenie hlavy (torticollis) a dystonický tremor hlavy. Blefarospazmus je 
spôsobený dystonickou kontrakciou m. orbicularis oculi doprevádzanou tiež kontrakciou m. 
procerus a m. corrugator. Začiatok ochorenia býva záludný, postihnutí sa spočiatku sťažujú 
len na podráždenie alebo suchosť očí, neskôr sa pridáva nadmerné žmurkanie, obzvlášť pri 
čítaní, sledovaní televízie alebo pri jasnom svetle. Oromandibulárna dystónia postihuje svaly 



okolo dolnej čeľuste a manifestuje sa výrazným otváraním a zatváraním úst. Často býva 
prídavné postihnutie svalov jazyka, mimického a faryngeálneho svalstva. Laryngeálna 
dystónia (označovaná tiež ako spasmodická dystónia) je viazaná na špecifickú činnosť - 
hlasový prejav. Postihuje svaly hlasiviek a ich nadmernou addukciou alebo abdukciou 
spôsobuje tremor hlasu („tremolo"). Pisársky kŕč patrí rovnako medzi dystónie viazané na 
špecifickú činnosť, v tomto prípade na úchop pera za účelom písania.  

 Dystónia-parkinsonizmus syndróm. Kombinácia dystónie a parkinsonských prejavov sa 
vyskytuje pri mnohých ochoreniach, ktoré bývajú dedičné a niekedy sú sprevádzané aj 
postihnutím pyramídovej dráhy alebo aj iným neurodeficitom, časté sú tiež nemotorické 
symptómy (kognitívny úbytok, psychické zmeny a iné). Do tejto skupiny patria napr. dopa-
responzívna dystónia (DYT5), Wilsonova choroba, neurodegenerácie s akumuláciou železa v 
mozgu (NBIA), X-viazaná dystónia-parkinsonizmus (DYT3), dystónia-parkinsonizmus s 
rýchlym nástupom (DYT12), mutácie v génoch Parkin, PINK1 a mnohé ďalšie zväčša geneticky 
podmienené ochorenia.  

 Myoklonus-dystónia syndróm. U pacientov s týmto syndrómom sa v neurologickom náleze 
kombinujú dystónia a myoklonické zášklby.  

 Jedná sa zrejme o to isté ochorenie ako esenciálny myoklonus (DYT11) - mnohí pacienti 
zároveň trpia miernou dystóniou, u niektorých sa vyskytuje len čistý myoklonus zatiaľ čo 
ostatní postihnutí v danej rodine trpia dystóniou spolu s myoklonickými zášklbmi. Symptómy 
sa niekedy zmiernia pri požití alkoholu.  

 Diferenciálna diagnostika  

 Niektoré stavy doprevádzané abnormálnymi pohybmi, postúrami alebo svalovými spazmami 
môžu pripomínať dystóniu - hovoríme o pseudodystóniach. Prehľad najčastejších 
pseudodystónií je uvedený v tab. 3. Medzi odborníkmi prebiehali debaty o tom, či zaradiť 
psychogénnu (funkčnú) dystóniu medzi pseudo alebo získané formy ochorenia. Expertná 
skupina sa nakoniec zhodla na zatriedení psychogénnej dystónie medzi získané formy.  

 Liečba  

 Liečba primárnych dystónií je aj v súčasnosti iba symptomatická. Delí sa do troch skupín: 
liečba medikamentózna, chirurgická a chemická denervácia botulotoxínom. Integrálnou 
súčasťou liečby pacientov s dystóniou by mala byť aj fyzioterapia, ergoterapia a logopédia.  

 Farmakologická liečba je prvou metódou voľby predovšetkým u detí a pri generalizovaných 
formách dystónie. Každý pacient s young-onset dystóniou (< 26 rokov) by mal v prvom rade 
skúsiť liečbu levodopou vzhľadom k výraznému efektu na dopa-responzívnu dystóniu, pri 
ktorej pozorujeme výrazný a pretrvávajúci efekt už nízkych dávok levodopy (< 300 mg 
denne). V prípade, ak sa nejedná o dopa-responzívnu dystóniu, sú anticholinergiká vo 
vysokej dávke najúčinnejšou p.o. liečbou primárnej dystónie, predovšetkým u detí. 
Výraznejší benefit bol preukázaný pri zahájení liečby v priebehu prvých 5 rokov od začiatku 
ochorenia. K ich centrálnym nežiaducim účinkom patrí napríklad porucha pamäte, 
zmätenosť, insomnia, u detí môže dôjsť k zhoršeniu chorey a tikovej poruchy. Z periférnych 
nežiaducich účinkov dominuje zahmlené videnie, suchosť v ústach, obstipácia a retencia 
moču. Benzodiazepíny, predovšetkým klonazepam, sú zvyčajne druhým liekom voľby, aj keď 
ich efekt je zrejme lepší pri segmentálnych ako pri generalizovaných formách dystónie. K 



nežiaducim účinkom patrí sedácia, zmätenosť, porucha koordinácie a depresia. Baklofen je 
efektívny asi u pätiny pacientov. Predpoklad lepšej odpovede pri liečbe baklofenom je u detí. 
K nežiaducim účinkom baklofenu radíme sedáciu, závraty, sucho v ústach a močovú 
urgenciu. Pri závažnej generalizovanej dystónii môže byť efektívna aj intratekálna aplikácia 
baklofenu. Neuroleptiká (predovšetkým atypické - klozapin, quetiapin, risperidon) patria k 
liekom, ktoré majú potenciál indukovať tardívne dyskinézy a tardívnu dystóniu, paradoxne 
však môžu mať efekt aj v liečbe dystónie. V refraktérnych prípadoch sa skúšajú kombinácie 
vyššie uvedených medikamentov, ktoré sú ale zaťažené vyšším rizikom nežiaducich účinkov.  

 Botulotoxín. Lokálna chemická denervácia botulotoxínom je metódou voľby pri fokálnych 
dystóniách. Botulotoxín (BT) prechodne zablokuje cholinergný prenos na nervovosvalovej 
platničke - prvé zmeny po i.m. aplikácii je možné detekovať po 2 - 3 dňoch, maximálny efekt 
sa dosiahne v priebehu 2 týždňov a následne pretrváva asi do 2,5 mesiaca, kedy začína 
postupne vyprchávať. Okrem priameho efektu na sval môže BT pôsobiť aj cez redukciu 
aferentnej signalizácie zo svalových vretienok a môže mať aj nepriame centrálne účinky. 
Jednou z možných komplikácií pri liečbe BT je zlyhanie liečby indukované tvorbou protilátok. 
Lokálne vedľajšie nežiaduce účinky po aplikácii BT sú podmienené slabosťou injikovaného 
svalu alebo blízkych svalov, do ktorých toxín prenikol lokálnou difúziou a manifestujú sa v 
závislosti od miesta aplikácie, napr. ptóza alebo diplopia pri aplikácii do viečok, dysfágia pri 
aplikácii v oblasti krku.  

 Chirurgická liečba. V súčasnosti existuje viacero chirurgických možností liečby dystónie - 
periférna selektívna denervácia (predovšetkým pri cervikálnej dystónii), intratekálna 
aplikácia baklofenu, ablačné procedúry (pallidotómia a thalamotómia) a hlboká mozgová 
stimulácia (deep brain stimulation - DBS). Pre početné komplikácie a ireverzibilný charakter 
navodených zmien sa od periférnej selektívnej denervácie a ablačných procedúr v súčasnosti 
upúšťa. Pacienti s generalizovanou alebo segmentálnou idiopatickou dystóniou pri zlyhaní 
medikamentóznej liečby alebo pacienti s dystóniou v kraniocervikálnej oblasti nereagujúcou 
na aplikáciu botulotoxínu sú namiesto toho indikovaní radšej k implantácii DBS. Najčastejším 
anatomickým cieľom hlbokej mozgovej stimulácie u dystonikov býva globus pallidum 
internum. Podrobnejšie o metóde DBS pojednáva článok M. Škorvánka Hlboká mozgová 
stimulácia v liečbe extrapyramídových ochorení v tomto vydaní Lekárskych listov.  

 Pacienti postihnutí dystóniou často trpia závažným zneschopnením obmedzujúcim ich bežné 
denné aktivity a možnosti spoločenského a pracovného uplatnenia. Pri správnej diagnóze a 
zatriedení dystonického syndrómu v novom klasifikačnom systéme - podľa jeho klinických 
charakteristík a etiológie -pripadá podľa formy dystónie do úvahy medikamentózna terapia, 
aplikácia botulotoxínu alebo liečba hlbokou mozgovou stimuláciou.  

 

 

 

 


